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As escolas públicas de Plymouth é necessária para coletar assinaturas para verificar que
os pais, tutores e estudantes leram e entendem o seguinte:
1. conteúdo do manual do aluno (incluindo Media Release, informações de
diretório e transferência de registros)
2. informações sobre uma lei relativa à educação sexual (M.G.L ch. 71 §32A)

As escolas públicas de Plymouth é necessário para obter a permissão de
pais/encarregados de educação, nos termos a seguir:
1. estudante Internet segurança & tecnologia política de uso aceitável (AUP)
Para ajudá-lo, consulte os seguintes resumos.

Por favor, certifique-se de completar e retornar a página de assinatura
para a escola do seu filho não mais tarde do que uma semana após o
recebimento do manual do aluno

Fotos, nomes, o trabalho dos alunos ou citações na mídia
Às vezes a mídia (tais como jornais, televisão, rádio ou cabo), repórteres ou fotógrafos gostaria de
estar envolvido em actividades nas escolas. Ter uma imagem ou um estudante que trabalha com
o papel para participar de um programa é geralmente aceitável para os pais, mas ocasionalmente,
por razões legais, não é prudente. Se não desejas nome ou trabalho escolar para ser usado ou
retrato para ser levado para a mídia do seu filho, você deve notificar a escola por escrito na parte
de trás da página assinatura.

Anúncio de informação de diretório
As escolas públicas de Plymouth designou certas informações contidas dos registos de educação
dos seus alunos, como informações de diretório para fins da família dos direitos educacionais e
Privacy Act (FERPA) e os regulamentos de registro de estudante, 603 CMR 23,00 et Seq.
As seguintes informações sobre os alunos são consideradas informação de diretório: nome;
Endereço; número de telefone; data e local de nascimento; campo principal de estudo; participação
em atividades oficialmente reconhecidas e esportes; peso e altura de membros de equipes
atléticas; datas de atendimento; graus, honras e prêmios recebidos; e postar os planos de ensino
médio do aluno.
Podem ser divulgadas informações de diretório para qualquer finalidade, a critério do sistema
escolar, sem o consentimento de um pai/guardião de um estudante ou um estudante elegível. Pais
ou tutores e estudantes elegíveis têm o direito, no entanto, recusar-se a permitir a designação de
qualquer ou todas as informações acima como informações de diretório. Nesse caso, esta
informação será não divulgada exceto com o consentimento de pais/encarregados de educação
ou aluno elegível, ou caso contrário permitida por FERPA e 603 CMR 23,00 e segs.
Qualquer estudante recusando-se a qualquer ou a todas as informações de diretório
designado divulgadas ou pais/encarregados de educação deve apresentar uma notificação
escrita para este efeito, com o diretor da escola não, o mais tardar uma semana após o
recebimento do presente manual. Essa notificação é parte da página de assinatura.
No caso de recusa não é arquivada, presume-se que pais/encarregados de educação, nem alunos
elegíveis objetos para a divulgação de informações de diretório.

Observe, na transferência de registros para outra escola.
Nos termos do 603 CMR 23.07 (g), o aviso é instituído tendo em conta que as escolas públicas de
Plymouth encaminha o registro completo da escola de um estudante de transferência para escolas
em que o aluno procura ou pretende se inscrever. Tal transferência de registros ocorre sem o
consentimento dos pais/encarregados de educação ou aluno elegível.

Um ato relativo à educação sexual (M.G.L ch.. 71 §32A)
Notificação de pai
Os programas de educação em saúde e Ciências de escolas públicas de Plymouth contêm
abrangente PreK-12 currículos. O objetivo do programa é ajudar os alunos a adquirir fundo de
conteúdo adequado para desenvolver as habilidades para a vida ou resolução de problemas,
comunicação e habilidades de tomada de decisão para se preparar para um futuro saudável e
produtivo.
Os programas de educação em saúde e ciência foram projetados por nossa equipe de
profissionais, usando seus próprios programas de pesquisa com base, bem como os programas
desenvolvidos pela Secretaria de educação de Massachusetts, a American Heart Association, a
American câncer Sociedade, a Cruz Vermelha americana, operação salva-vidas e outros recursos
de ensino de ciência e saúde.
Educação da sexualidade é parte do programa de educação para a saúde global. Em notas
PreK/jardim de infância de grau 5, as seguintes unidades contêm tópicos de sexualidade:
segurança/segurança pessoal, crescimento e desenvolvimento e doença.

Dentro do programa de ciência, padrões de aprendizagem para K-4 são lições, que incluem tópicos
lidando com características de todos os organismos. Esses tópicos incluem o crescimento,
desenvolvimento, reprodução e morte. Os alunos também irão observar que plantas e animais têm
estruturas diferentes, que servem diferentes funções no crescimento, sobrevivência e reprodução.
Durante as aulas de ciência e saúde, estudante perguntas serão respondidas factualmente e de
forma apropriada para a idade. Privacidade de cada aluno será respeitada, e ninguém será
necessária para responder a perguntas ou revelar informações pessoais. Material é apresentado
factualmente.
Sob a lei de Massachusetts e a política do Comitê escolar de Plymouth, você pode dispensar seu
filho de qualquer parte de um currículo que envolve principalmente a educação sexual humana ou
questões de sexualidade humana. Se você gostaria de dispensar seu filho de uma determinada
classe, por favor envie a solicitação escrita.
O diretor de educação em saúde e o coordenador da ciência estão disponíveis para encontrar-se
com a revisão curricular e materiais. Para rever estes materiais, por favor ligue para marcar uma
consulta.
Estamos ansiosos para trabalhar com você para garantir que seu filho tenha uma experiência
positiva e educacionalmente enriquecedora este ano lectivo. Se você tiver qualquer dúvida sobre
o processo de isenção para a saúde e programas de ciência, por favor, chame o diretor da sua
escola.
Para isentar sua criança a partir de qualquer parte do currículo de saúde e/ou ciência que
envolve principalmente a educação sexual ou questões de sexualidade humana, você deve
notificar a escola por escrito na parte de trás da página de assinatura.

Política de uso aceitável (AUP): Estudante de tecnologia
Uma assinatura libera as escolas públicas de Plymouth, seu pessoal e quaisquer instituições com
as quais se encontra associada, de todas e quaisquer reivindicações e danos de qualquer natureza
resultantes do uso do aluno, ou incapacidade de utilização, a rede de dados de escolas públicas
de Plymouth, incluindo, mas não se limitando a reivindicações que possam surgir do uso não
autorizado do sistema de compra de produtos ou serviços.
Os pais/encarregados de educação compromete-se a instruir a sua criança sobre quaisquer
restrições contra a acessar material que estão juntamente com as restrições estabelecidas na AUP

Recrutamento militares/institutos de ensino superior
De acordo com as disposições do acto de educação secundária (ESEA) e elementar, escolas agora são
obrigadas a fornecer estudante informações de diretório (nome do estudante de escola secundária,
endereço e número de telefone) mediante pedido para recrutadores militares e/ou instituições de ensino
superior.
Qualquer pai/tutor, que não quer esta informação liberada a estes terceiros devem apresentar uma
notificação escrita para este efeito, com o diretor da escola não, o mais tardar uma semana após o
recebimento do presente manual. Essa notificação deve ser escrita na parte de trás da página de
assinatura.

PÁGINAS DE ASSINATURA
PARA ALUNOS E PAIS (S) / TUTOR (S)
Informações dos alunos

Nome: nome do meio de: _____________________ último nome: ___________________________
Data de nascimento: ___________________________ série: _______________________________
Pais/encarregados de educação nome: ________________________________________________

Abaixo, por favor cheque de caixas que se aplicam, assine todas as páginas,
bem como a Forma de liberação de responsabilidade para o 2018-2019 SY e
retornar todas as páginas para a escola.
Um ato relativo à educação sexual
R. eu reconheço que tenho lido as informações sobre o pai de notificação de um acto
relativo a sexo educação M.G.L ch. 71 §32A.
❏ Sim
❏n

B. Meu filho pode participar em qualquer parte do currículo de saúde e/ou
ciência que envolve principalmente a educação sexual ou questões de
sexualidade humana.

❏ Sim (Irrestrito)
❏ N (restringida)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informação liberada para um serviço de E-mail de terceiros
Nome e endereço do meu filho podem ser lançados com a finalidade de receber
informações de recrutamento de escola pública.
❏ Sim
❏n

(Irrestrito)

(restringida)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotos/estudante trabalho na mídia
Imagens ou trabalho escolar do meu filho pode ser tomada para a mídia ou usado no
distrito escolar de publicações incluindo fotos do anuário enviadas ao jornal.
❏ Sim
❏n

(Irrestrito)

(restringida)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Anúncio de informação de diretório
O distrito escolar pode divulgar informações de diretório do meu filho para publicar
artigos tais como anuários, formatura anúncios, boletins informativos, e rolo de honra
anúncios sem ter que obter autorização por escrito para cada uso de informações do
aluno.

❏ Sim (Irrestrito)
❏n

(restringida)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Política de uso aceitável de tecnologia de estudante
Eu li, entender e concordar com as disposições da política de utilização aceitável.
❏ Sim
❏n

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manual do aluno
Confirmo que li e discuti as anteriores regras e regulamentos deste manual do aluno
com meu filho.
❏ Sim
❏n

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Assinatura do aluno:______________________________ Data:_____________
Assinatura do pai/responsável:_________________________ Data:_______________

